LATVIJAS REPUBLIKA
LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr.90000017453, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701
Tālrunis (+371) 65707400, fakss (+371) 65707402, e-pasts: dome@ludza.lv

LUDZAS NOVADA DOMES
ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS
Ludzā

2020.gada 16.novembrī

Protokols Nr. 18

Sēde sasaukta plkst. 16.00
Sēdi atklāj plkst. 16.00
Sēdi vada – novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs
Protokolē – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre Ināra Vonda
Sēdē piedalās novada domes deputāti: Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Viesturs Rancāns
Sēdē nepiedalās: Olita Baklāne – darbnespēja; Arturs Isakovičs – darbnespēja; Igors Lapšovs –
Rīgā; Olga Petrova – Rīgā; Alīna Gendele - pamatdarbs
Sēdē klātesošas personas:
- domes administrācijas darbinieki: Kristīne Nikolajeva, juridiskās nodaļas vadītāja; Sergejs
Jakovļevs, novada pašvaldības izpilddirektors; Vladimirs Vasiļevskis – datorsistēmu un
datortīklu administrators
Atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Lolita Greitāne, Jānis
Ivulāns, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars Mekšs, Eleonora
Obrumāne, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas novada dome
NOLEMJ:
Apstiprināt domes ārkārtas sēdes darba kārtību.
Darba kārtība:
1. Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
2. Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu.
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1.§
Par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu
Ziņo: K.Nikolajeva; E.Mekšs, S.Jakovļevs
Uzklausot ziņojumu, sēdes vadītājs E.Mekšs aicina balsot par lēmuma projektu ar
precizējumiem.
Ludzas novada pašvaldībā 2020.gada 13.novembrī tika saņemta kopija pirkuma
līgumam, kas noslēgts starp <Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, un
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>, <deklarētā adrese>, par nekustamā īpašuma ar kadastra
Nr.6858 002 0675, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, pārdošanu un tika lūgts Ludzas novada
pašvaldību izskatīt jautājumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu uz atsavināmo
nekustamo īpašumu.
Pārbaudot iesniegtos dokumentus, tika konstatēts, ka Ludzas novada pašvaldībā tika
iesniegts 2020.gada 11.novembrī noslēgtais pirkuma līgums, ar kuru <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>, <deklarētā adrese>, kā pārdevējs pārdod <Vārds Uzvārds>, <personas
kods>, <deklarētā adrese>, kā pircējam nekustamo īpašumu ar (kadastra Nr. 6858 002 0675,
“Pussala” Isnaudas pagastā, Ludzas novadā. Nekustamais īpašuma sastāv no zemes vienības
ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0837 5,2 ha platībā. Līgumā tika norādīta darījuma
summa EUR 5000,00 (pieci tūkstoši eiro 00 centi).
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0837 piekļaujas publiskajai
ūdenstilpei - Lielajam Ludzas ezeram. Iegādājoties zemes gabalu, pašvaldība nodrošinās
iedzīvotājiem pieejamību publiskajai ūdenstilpei.
28.09.2010. MK noteikumu Nr.919 “Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma
tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” 3.punkts nosaka, ja vietējai pašvaldībai
atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību
funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību
aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā
nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai, vietējās pašvaldības
dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem
lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Izskatot iesniegtos dokumentus, Ludzas novada pašvaldība secina, ka atsavināmais
nekustamais īpašums ar kadastra Nr. 6858 002 0675, “Pussala”, Isnaudas pagastā, Ludzas
novadā, būtu nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai (gādāt par savas
administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu
būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
un sportu).
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 2.punktu, 15.panta
pirmās daļas 2. un 6.punktu un 21.panta pirmās daļas 17.punktu, 28.09.2010. MK noteikumu
Nr.919 "Noteikumi par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un
termiņiem" 3. punktu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda Buliga, Lolita
Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns, Edgars
Mekšs, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav; Ludzas
novada dome NOLEMJ:
1. Izmantot pašvaldības pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo nekustamo īpašumu ar
kadastra 6858 002 0675 “Pussala”, Isnaudas pagastā, Ludzas novadā, kas sastāv no zemes
vienības ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0837 5,2 ha m² platībā.
2. Uzdot Ludzas novada pašvaldības juridiskajai nodaļai līdz 2020.gada
25.novembrim sagatavot nekustamā īpašuma pirkuma darījumu ar <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>.
3. Pilnvarot Ludzas novada domes priekšsēdētāju Edgaru Mekšu parakstīt nekustamā
īpašuma pirkuma līgumu.
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4. Noteikt, ka nekustamā īpašuma iegādes izdevumus EUR 5000,00 (pieci tūkstoši
eiro 00 centi) apmērā jāsedz no Ludzas novada pašvaldības budžeta.
5. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekretārei Inārai Vondai nosūtīt izrakstu no sēdes
protokola <Vārds Uzvārds>, <personas kods> uz viņa deklarēto adresi <deklarētā adrese>.
6. Uzdot Ludzas novada pašvaldības sekretārei Inārai Vondai nosūtīt izrakstu no sēdes
protokola <Vārds Uzvārds>, <personas kods> uz viņa deklarēto adresi <deklarētā adrese>.
7. Uzdot Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženierim Vilhelmam Kušneram
ne vēlāk kā trešajā dienā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nosūtīt šo lēmumu par pirmpirkuma
tiesību izmantošanu Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Ludzas novada pašvaldības izpilddirektoram
S.Jakovļevam.
2.§
Par apbalvošanu ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu
Ziņo: E.Mekšs; L.Greitāne, J.Atstupens
1.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2020.gada 16.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ilggadēju, godprātīgu darbu, augstiem sasniegumiem, Ludzas novada
popularizēšanu Latvijas un pasaules mērogā apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības
rakstu un naudas balvu EUR 200,00 (divi simti eiro) Ludzas novada Sporta skolas treneri
<Vārds Uzvārds>, <personas kods>.
2.
Pamatojoties uz Ludzas novada domes Atzinības raksta Apbalvošanas padomes
2020.gada 16.novembra sēdes lēmumu, atklāti balsojot: PAR – 10 (Juris Atstupens, Zinaīda
Buliga, Lolita Greitāne, Jānis Ivulāns, Jevgenija Kušča, Valdis Maslovskis, Aivars Meikšāns,
Edgars Mekšs, Eleonora Obrumāne, Viesturs Rancāns); PRET – nav; ATTURAS – nav;
Ludzas novada dome NOLEMJ:
Par ieguldīto darbu, augstiem sasniegumiem, Ludzas novada popularizēšanu Latvijas
un pasaules mērogā apbalvot ar Ludzas novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu
EUR 200,00 (divi simti eiro) Ludzas novada Sporta skolas audzēkni <Vārds Uzvārds>,
<personas kods>.
Veikts domes sēdes audioieraksts.
Sēdi slēdz plkst. 16.05.
Sēdes vadītājs
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 16.novembrī.

E.Mekšs

Sēdes protokolētāja
Domes sēdes protokols parakstīts 2020.gada 16.novembrī.

I.Vonda

